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เครื่องโทรทัศนจอภาพแอลซีดี

คูมือการใชงาน

เรียน ผูมีอุปการคุณที่สนับสนุนผลิตภัณฑของชารป
ขอขอบคุณที่ทานเลือกซื้อผลิตภัณฑ โทรทัศนสีจอแอลซีดีของชารป เพื่อการใชงานที่ปลอดภัย และ
ปราศจากปญหาตลอดอายุการใชงาน โปรดอานขอควรระวังที่สำคัญเพื่อความปลอดภัยใหละเอียดกอน
ใชงานผลิตภัณฑนี้

ขอควรระวังที่สำคัญเพื่อความปลอดภัย
• การทำความสะอาด — ถอดปลั๊กสายไฟ AC ออกจากเตารับกอนทำความสะอาดผลิตภัณฑ ใหใชผานุมหมาดทำความสะอาด
ผลิตภัณฑ หามใชน้ำยาทำความสะอาด สเปรยทำความสะอาด หรือผาอาบสารเคมีกับผลิตภัณฑ เพราะวัสดุเหลานี้อาจทำให
ผลิตภัณฑเสียหายได

• น้ำและความชื้น — หามใชงานผลิตภัณฑใกลกับบริเวณที่มีน้ำ เชน อางอาบน้ำ อางลางมือ อางลางจาน อางซักผา สระวายน้ำ และใน 
หองใตดินที่เปยกชื้น

• หามวางแจกัน หรือบรรจุภัณฑที่ใสน้ำไวบนผลิตภัณฑนี้
 เนื่องจากน้ำอาจจะหกรดผลิตภัณฑ และทำใหเกิดไฟไหม หรือไฟฟาดูดได
• ขาตั้ง — หามวางผลิตภัณฑบนรถเข็น ฐานวาง ขาตั้ง หรือโตะที่ไมมั่นคง เนื่องจากอาจทำใหผลิตภัณฑตกหลน และกอใหเกิดการ
บาดเจ็บรายแรงตอบุคคล หรือเกิดความเสียหายตอผลิตภัณฑ ใชเฉพาะรถเข็น ฐานวาง ขาตั้ง หรือโตะที่ผูผลิตผลิตภัณฑแนะนำ หรือ
จำหนายมาพรอมกับผลิตภัณฑเทานั้น เมื่อติดตั้งผลิตภัณฑบนผนัง ตองแนใจวาไดปฏิบัติตามขั้นตอนการติดตั้งของผูผลิตผลิตภัณฑ
และใชเฉพาะอุปกรณการติดตั้งที่ผูผลิตผลิตภัณฑแนะนำเทานั้น

• เมื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑ ใหวางผลิตภัณฑบนรถเข็น และเข็นดวยความระมัดระวัง การหยุดโดยกะทันหัน ใชแรงเข็นมากเกินไป
และเข็นบนพื้นขรุขระ อาจทำใหผลิตภัณฑหลนจากรถเข็นได

• การระบายอากาศ — ชองระบายอากาศ และชองเปดอื่นๆ ของฝาครอบโทรทัศนออกแบบมาเพื่อการระบายอากาศ หามคลุมหรือปดกั้น
ชองระบายอากาศและชองเปดเหลานี้เนื่องจากจะทำใหมีการระบายอากาศในตัวผลิตภัณฑไมดีพอ และอาจเกิดความรอนสูง และ/หรือ
ทำใหอายุการใชงานของผลิตภัณฑสั้นลง หามวางผลิตภัณฑบนเตียงนอน โซฟา พรม หรือพื้นผิวอื่นๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
เนื่องจากพื้นผิวดังกลาวอาจปดกั้นชองทางระบายอากาศ ผลิตภัณฑนี้ไมไดถูกออกแบบมาเพื่อติดตั้งแบบบิลทอิน ดังนั้นหามวาง
ผลิตภัณฑในพื้นที่ปด เชน ตู หรือชั้นวางหนังสือ เวนแตจะมีการระบายอากาศที่เหมาะสม หรือไดปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งของ
ผูผลิตผลิตภัณฑ

• จอ LCD ที่ใชกับผลิตภัณฑนี้เปนแกว ดังนั้นอาจแตกไดเมื่อถูกกระแทกอยางแรง หรือถูกกระแทกดวยวัตถุมีคม หากจอ LCD แตก
โปรดระวังเพื่อไมใหไดรับบาดเจ็บจากเศษแกวที่แตก

• แหลงความรอน — วางผลิตภัณฑใหหางจากแหลงความรอน เชน หมอน้ำ เครื่องทำความรอน เตาอบ และอุปกรณสรางความรอนอื่นๆ
(รวมถึงเครื่องขยายเสียงดวย)

• เพื่อปองกันการเกิดไฟไหม หามวางเทียน หรือวัตถุใดๆ ที่มีประกายไฟไวดานบนหรือใกลกับผลิตภัณฑ
• เพื่อปองกันการเกิดไฟไหม หรืออันตรายจากไฟฟาดูด หามวางเครื่องทีวี หรือสิ่งของอื่นๆ ที่มีน้ำหนักมากกดทับสายไฟ AC

• หามวางวัตถุที่มีน้ำหนักมากบนผลิตภัณฑนี้ เนื่องจากอาจเกิดการบาดเจ็บขึ้นหากผลิตภัณฑพลิกคว่ำ โปรดใชความระมัดระวังเปน
พิเศษเมื่อมีเด็ก หรือสัตวเลี้ยงอยูใกล

• จอ LCD ใชเทคโนโลยีขั้นสูงดวยความละเอียด 1,049,088 พิกเซล เพื่อใหภาพที่มีรายละเอียดคมชัด ดวยจำนวนพิกเซลจำนวนมากนี้
บางครั้งอาจมีจุดพิกเซลจำนวนเล็กนอยบางจุดที่ไมทำงานปรากฏอยูบนหนาจอเปนจุดสีน้ำเงิน เขียว หรือแดง 
ซึ่งไมถือวาเปนความผิดปกติ

• ขอควรระวังเมื่อเคลื่อนยายโทรทัศน
 เมื่อเคลื่อนยายทีวี หามยกโดยการกอดเครื่องไว เพราะจะเปนการกดน้ำหนักบนหนาจอ ทุกครั้งที่ยกทีวีจะตองใชคน 2 คนยก โดยใช
มือทั้งสองขางจับดานขางของทีวี

• หามแสดงภาพนิ่งเปนเวลานาน เพราะอาจทำใหเกิดเงาภาพหลังแสดงคางอยู
• ติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ไว้ในตำแหน่งที่สามารถถอดปลั๊กสายไฟ AC ออกจากเต้ารับได้ง่าย

เครื่องหมายการคา
• “HDMI, โลโก HDMI และ High-Defi nition Multimedia Interface เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ 

HDMI Licensing LLC ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ”

อุปกรณที่ใหมา
รีโมทคอนโทรล แบตเตอรี่ขนาด “AAA” (2 กอน)

คูมือการใชงาน          ชุดขาตั้งโทรทัศน

ขาตั้งโทรทัศน์ สกรู (4 ตัว)
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การติดขาตั้ง
• กอนการติด (หรือถอด) ขาตั้ง ถอดปลั๊กไฟ AC ออกจากเตารับ AC
• กอนเริ่มทำการติดขาตั้ง ใหปูเบาะรองทีวี ทั้งนี้เพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหายตอทีวี

1 ตรวจสอบสกรูที่ใหมาพรอมกับทีวี

ไขควง

สกรู

เบาะรอง

ขาตั้ง

สกรู (4 ตัว)
(ใช้ในขั้นตอนที่ 3)

2 ใสขาตั้งเขาที่ตำแหนงขาตั้งดานลางของทีวี (1)

3 ใสและขันสกรู 4 ตัวเขาที่รูดานลางของขาตั้งทีวี 
(2) ใหแนน

• การถอดขาตั้ง ใหปฏิบัติขั้นตอนดังกลาวยอนกลับ

• กอนติดตั้งหรือถอดขาตั้งตองใชมือประคองไวเสมอ 
หากไมทําเชนนั้นขาตั้งอาจตกลงมาและสงผลใหไดรับบาดเ
จ็บสาหัสและขาตั้งไดรับความเสียหาย

การเชื่อมตอสายอากาศ
การตอสายอากาศ
เพื่อเพลิดเพลินไปกับภาพที่ชัดเจน โปรดใชเสาอากาศภายนอก

สายอากาศ 
VHF/UHF

สายอากาศ 
VHF/UHF

สายแบนแบบ
คูขนาน 300 โอหม 
(ไมไดใหมาดวย)

คอนเวอรเตอร
กระแสไฟฟาสลับ 
75 โอหม 
(ไมไดใหมาดวย)

ปลั๊กมาตรฐาน DIN45325 (IEC 169-2)

สายเคเบิ้ลแบบ
โคแอกเชียล 
75 โอหม (สายกลม) 
(ไมไดใหมาดวย)

ไปยังขั้วตอสายอากาศ

หรือ

หากสายอากาศนอกอาคารของทานใชสายเคเบิ้ล
แบบโคแอกเซียล 75 โอหม ที่มีปลั๊กมาตรฐาน 
DIN45325 (IEC 169-2) ใหเสียบสายอากาศเขากับ
ชองตอสายอากาศที่ดานหลังเครื่อง

หากสายอากาศนอกอาคารของทานใชสายแบน
แบบคูขนาน 300 โอหม ใหตอสาย 300 โอหม 
กับคอนเวอรเตอรกระแสไฟฟาสลับ 75 โอหม และ
เสียบเขากับชองตอสายอากาศที่ดานหลังเครื่อง

• เพื่อปองกันความเสี่ยงตอการเกิดไฟฟาดูด หามสัมผัสสายใดๆ ในสวนที่ไมมีฉนวนหุมขณะที่เสียบปลั๊กไฟ AC อยู

• ภาพประกอบที่ใช้ในคู่มือการใช้งานเล่มนี้ทั้งหมดเป็นภาพของเครื่องทีวีรุ่น LC-32LE340M

การเชื่อมตออุปกรณภายนอก
ทานสามารถเชือ่มตออุปกรณภายนอกหลายประเภทกบัทีวีของทานได เชนเคร่ืองเลนวิดีโอ คอนโซลเกมส กลองวิดีโอ
ดิจิตอล เคร่ืองเลนดีวีดี กลองถอดรหัสสัญญาณทีวีดิจิตอล (STB-Set Top Box) และเคร่ืองคอมพิวเตอร หากตองการดู
ภาพจากแหลงสัญญาณภายนอก ใหเลือกแหลงสัญญาณจาก INPUT บนรีโมทคอนโทรล หรือ INPUT บนทีวี

• เพื่อปองกันความเสียหายของอุปกรณทุกชนิด โปรดปดทีวีกอนเชื่อมตอกับเครื่องเลนวิดีโอ คอนโซลเกมส กลองวิดีโอดิจิตอล 
เครื่องเลนดีวีดี กลองถอดรหัสสัญญาณทีวีดิจิตอล (STB-Set Top Box) คอมพิวเตอร และอุปกรณภายนอกอื่นๆ 

• โปรดดูคูมือการใชงานที่เกี่ยวของ (ของเครื่องเลนวิดีโอ เครื่องเลนดีวีดี เปนตน) อยางละเอียดกอนเชื่อมตออุปกรณ

การตอเครื่องเลนวิดีโอ คอนโซลเกมส หรือกลองวิดีโอดิจิตอล

เครื่องเลนวิดีโอ คอนโซลเกมส กลองวิดีโอดิจิตอล หรืออุปกรณภาพและเสียงอื่นๆ สามารถเชื่อมตอไดอยางสะดวก
ผานชองตอ INPUT 2 หรือ INPUT 3

เมื่อใชสายคอมโพเนนต 
(มีจำหนายตามทองตลาด)

เมื่อใช้สายวิดีโอคอมโพสิท 
(มีจำหนายตามทองตลาด)

เครื่องเลนวิดีโอ/
คอนโซลเกมส/กลองวิดีโอดิจิตอล

เครื่องเลนวิดีโอ/
คอนโซลเกมส/กลองวิดีโอดิจิตอล

การตอเครื่องเลนดีวีดี/กลองถอดรหัสสัญญาณทีวีดิจิตอล (STB-Set Top Box)

ทานสามารถใชชองตอ INPUT 1 (HDMI) หรือ INPUT 3 เพ่ือเช่ือมตอกับเคร่ืองเลนดีวีดี/กลองถอดรหัสสัญญาณทีวีดิจิตอล 
(STB-Set Top Box) และอุปกรณแสดงภาพและเสียงอ่ืนๆ
เมื่อใชสายที่รองรับ HDMI 
(มีจำหนายตามทองตลาด)

เมื่อใชสายคอมโพเนนต 
(มีจำหนายตามทองตลาด)

เครื่องเลนดีวีดี/
กลองถอดรหัสสัญญาณทีวีดิจิตอล 
(STB-Set Top Box)

เครื่องเลนดีวีดี/
กลองถอดรหัสสัญญาณทีวีดิจิตอล (STB-Set Top Box)

การเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอร การเชื่อมตอกับอุปกรณ USB

ทานสามารถเชื่อมตอคอมพิวเตอรไดผานชองตอ 
INPUT 4 (PC)

เชื่อมตออุปกรณ USB เขากับทีวี

คอมพิวเตอร • หามถอดอุปกรณ USB ออกจากทีวีในขณะที่กําลังถายโอนไฟล
หรือเมื่อหนาจออยูในโหมด “USB” 

• ภาพประกอบที่ใช้ในคู่มือการใช้งานเล่มนี้ทั้งหมดเป็นภาพของเครื่องทีวีรุ่น LC-32LE340M

หรือ
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รีโมทคอนโทรล

1
2

5

7

8

9

10
11

6

3

4

12

13

14

15

17
16

18

7 VOLk/VOLl
 ตั้งระดับเสียง
 (VOLk) เพิ่มระดับเสียง
 (VOLl) ลดระดับเสียง

8 e (ปดเสียง)
 กด e s ปดเสียง
 กด e อีกครั้ง s เปดเสียง
 การปิดเสียงจะถูกยกเลิกเม่ือเวลาผานไป 30 นาที อยางไร
ก็ดีทีวีจะไมสงเสียงดังออกมาในทันทีเน่ืองจากระดับ
เสียงถูกต้ังไวท่ี 0 โดยอัตโนมัติ ใหเพ่ิมระดับเสียงโดย
กดปุ่ม VOLk

9 a/b/c/d (เคอรเซอร)
 เลือกรายการที่ตองการบนหนาจอตั้งคา
 ENTER
 ใชคำสั่ง

10 COLOUR ADJ. (FREEZE)
 หยุดภาพเคลื่อนไหวบนหนาจอและปรับโทนสีของภาพนิ่ง 

(ดูหนา 12)

11 ปุมสี (แดง/เขียว/เหลือง/น้ำเงิน)
 ปุมสีเหลานี้ใชสําหรับเลือกรายการที่แสดงเปนสีบนหนาจอ

12 ECO
 ลดอัตราการใช้ไฟโดยรวมตามการปรับตั้งของผู้ใช ้(ดูหนา 12)

13 PHOTO
 แสดงรูปภาพของท่านบนหน้าจอทีวีโดยตรง (ดูหนา 13)

14 INPUT (แหลงสัญญาณเขา)
 เลือกแหลงสัญญาณเขา

15  CHr/CHs

 โหมดสัญญาณทีวี: เลือกชองรายการ
 (CHr) เพิ่มหมายเลขชอง
 (CHs) ลดหมายเลขชอง

16 MPX
 เลือกโหมดเสียงมัลติเพล็กซ

17 MENU
 แสดงหนาจอเมนู

18 RETURN
 โหมด MENU: กลับสูหนาจอเมนูกอนหนา

1 POWER (เตรียมพรอมใชงาน/เปด)
 กดเพื่อเปดหรือปดเครื่อง (ดูหนา 6)

2 DISPLAY
 แสดงชอง หรือขอมูลสัญญาณเขา

3 SLEEP
 ตั้งเวลาปด
 

4 0 – 9
 ตั้งชองรายการ

5 A (ยอนกลับ)
 กด A เพื่อกลับสูชองหรือโหมดสัญญาณเขาจาก
ภายนอกที่เลือกไว

6 AV MODE
 เลือกการตั้งคาเสียงและวิดีโอ (ดูหนา 7)

การใสแบตเตอรี่

กอนใชงานโทรทัศนเปนครั้งแรก ใหใสแบตเตอรี่ขนาด “AAA” 2 กอน (ที่ใหมา) เมื่อแบตเตอรี่หมดและรีโมทคอนโทรล
ใชงานไมได ใหเปลี่ยนแบตเตอรี่ขนาด “AAA” ใหม

1 เปดฝาครอบแบตเตอรี่ี 2 ใสแบตเตอรี่ขนาด “AAA” 2 กอน 3 ปดฝาครอบแบตเตอรี่

• วางแบตเตอรี่ใหขั้วแบตเตอรี่ตรงกับเครื่องหมายแสดงขั้ว 
(k) และ (l) ในชองใสแบตเตอรี่

• แบตเตอรี่ (แบตเตอรี่ที่อยูในหอหรือแบตเตอรี่ที่อยูในเครื่อง) จะตองไมโดนความรอนมากเกินไป เชน แสงแดด, ไฟ 
หรือแหลงความรอนตางๆ

ชื่อสวนประกอบ
ทีวี (ดานหนา)

ไฟแสดง POWER

ไฟดับ ปดเครื่อง
ไฟติด (สีแดง) ทีวีอยูในโหมดเตรียมพรอมใชงาน 
ไฟติด (สีเขียว) ทีวีเปด

เซ็นเซอรรีโมทคอนโทรล

ทีวี (ดานหลัง)

1

2

3

4

5

13

12

8

10
10

9

9

11
6

7

1 ปุม POWER (ปด/เปดเครื่อง)
2 ปุม MENU
3 ปุม INPUT
4 ปุมเลื่อนชองขึ้น (r)/ลง (s)
5 ปุมเพิ่ม (k)/ลด (l) ระดับเสียง
6 ขั้วตอ INPUT 1 (HDMI)* 
7 ขั้วตอ INPUT 4*

8 ชองตอ INPUT 3

9 ชองตอ AUDIO OUT

10 ชองตอ INPUT 2

11 ชองตอสัญญาณจากสายอากาศ
12 ขั้วตอ USB

13 ชองตอหูฟง (  3.5 มม.)
• จะไมมีเสียงออกจากลำโพงหากเสียบหูฟงไว

* ข้ัวต่อ INPUT 1 และข้ัวต่อ INPUT 4 สามารถใชตอข้ัวสัญญาณเสียงเขาตัวเดียวกันได อยางไรก็ตาม ตองเลือกรายการท่ีตองการ
ในเมนู “เลือกชองเสียง PC” (ดูหนา 11)

• ภาพประกอบในคูมือการใชงานเลมนี้มีจุดประสงคเพื่อใชอธิบาย และอาจมีความแตกตางเล็กนอยจากภาพของทวีีที่ใชงานจริง
• ภาพประกอบที่ใชในคูมือการใชงานเลมนี้ทั้งหมดเป็นภาพของเครื่องทีวีรน LC-32LE340M

การเปด/ปดทีวี
การเปด/ปดทีวี โหมดสแตนดบาย

• การเปดทีวี
 กด POWER ที่เครื่องทีวี (หลังจากผานไป 2-3 วินาที 
จะมีภาพปรากฏขึ้นพรอมเสียง)

• การปดทีวี
 ปดทีวีโดยกด POWER บนเครื่องทีวี

• เขาสูโหมดสแตนดบาย
 หากวาทีวีเปดการทำงาน ทานสามารถเปลี่ยนทีวีใหเขาสูโหมด
สแตนดบายไดโดยกดปุม POWER บนรีโมทคอนโทรล

• เปดการทำงานทีวีจากโหมดสแตนดบาย
 ขณะอยูในโหมดสแตนดบาย ใหกด POWER บนรีโมทคอนโทรล

• หากทานจะไมใชงานโทรทัศนเปนเวลานานใหทานถอดปลั๊กไฟ AC ออกจากเตารับเสมอ
• เครื่องโทรทัศนจะใชพลังงานเล็กนอยเมื่ออยูในโหมดเตรียม พรอมใชงาน
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  รายการคนหาชองสัญญาณ (ตอ)
H ปรับเอง
ทานสามารถตั้งคารายการตางๆ ของชองบางรายการได
ดวยตนเอง

1 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 ใน การติดตั้งอัตโนมัติ

2 กด a/b เพื่อเลือก “ปรับเอง” แลวกด ENTER
หากทานตั้งรหัสผานไว ใหใสรหัสผานของทานที่นี่
• ดูการตั้งรหัสผานที่หนา 10

3 กด a/b เพื่อเลือกรายการที่ทานตองการ แลวกด 
c/d เพื่อปรับการตั้งคา

รายการ คำอธิบาย

จัดเก็บไปยัง 
[1~99]

บันทึกรายการไว้ที่หมายเลขช่องที่ต้องการ
กด R เพื่อบันทึก

ระบบเสียง เลือกระบบเสียง (ระบบกระจายเสียง) ที่รับได
ดีที่สุด (B/G, D/K, I, M)

ระบบสี เลือกระบบสีท่ีรับไดดีท่ีสุด้ (PAL, SECAM, 
NTSC)

ช่องปัจจุบัน เลือกช่องที่ท่านต้องการแกไข
• ช่องที่เลือกไว้จะแสดงอยู่ที่พื้นหลังโดยอัตโนมัติ

ค้นหาก่ึงอัตโนมัติ เริ่มค้นหาจากช่องปัจจุบัน
• นอกจากการกด c/d เพื่อปรับความถี่แลว ทาน
สามารถตั้งความถี่ไดโดยตรงดวยการปอนตัวเลข
ความถี่ของชองสัญญาณดวยปุม 0 — 9

กด R เพื่อบันทึก
ปรับแบบละเอียด ปรับจูนความถี่ของช่องที่บันทึกเก็บอยูไปยัง

ตำแหน่งที่ท่านต้องการ
• ใหปรับพรอมกับตรวจสอบภาพพ้ืนหลังเปนการอางอิง
กด R เพื่อบันทึก

บูสเตอร์
เปิด/ปิด

ปรับปรุงคุณภาพของภาพเมื่อสัญญาณออน 
ไมแนะนำใหเปดในสภาพสญัญาณแรง เพราะ
อาจทำใหเกิดเสียงไมพึงประสงค

• ความถี่ที่แสดงอยูทางดานลางของจอแสดงผลแสดงความถี่
แบบเรียลไทมของชองสัญญาณที่เปดอยู 

H แก้ไขรายการ
ใช้เมนูนี้เพื่อปรับตั้งทีละช่อง

1 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 ใน การติดตั้งอัตโนมัติ

2 กด a/b เพื่อเลือก “แก้ไขรายการ” แลวกด 
ENTER

3 กด a/b เพื่อเลือกช่องที่ท่านต้องการแก้ไข 
จากนั้นกดปุม 1 ถึง 5 บนรีโมทคอนโทรลเมื่อจำเป็น 
หรือกดปุุม RETURN เพื่อออก
• ขณะที่ท่านเปลี่ยนช่องไปมา ภาพของช่องดังกล่าวจะ
แสดงขึ้นมาบนพื้นหลังเมื่อท่านกดปุ่ม ENTER

1  (ลบรายการ)
ท่านสามารถลบช่องสถานีที่ไม่ต้องการได้
กด 1 เพื่อลบช่องที่เลือกไว้

การเริ่มตนติดตั้งอัตโนมัติ
เมื่อเปดโทรทัศนเปนครั้งแรกหลังจากที่ซื้อมา หนาจอการ
เร่ิมตนติดต้ังอัตโนมัติจะปรากฏข้ึน ใหปฏิบัติตามเมนูและ
ต้ังคาตามความจำเปนทีละเมนู

1 กด POWER ที่เครื่องทีวี
• หนาจอการเริ่มตนติดตั้งอัตโนมัติจะปรากฏขึ้น

2 กด a/b เพ่ือเลือกภาษาท่ีตองการ แลวกด ENTER

3 กด a/b เพ่ือเลือก “บาน” หรือ “รานคา” แลวกด 
ENTER
• การติดตั้งอัตโนมัติจะเริ่มดำเนินการ
• ทานไมจำเปนตองกดปุมใดขณะที่ทำการคนหาอัตโนมัติ

• โหมดบาน: การตั้งคานี้เหมาะสำหรับการรับชมปกติภายในบาน
และประหยัดพลังงาน

• โหมดรานคา: การตั้งคานี้ออกแบบมาสำหรับการเปดแสดงใน
รานขายปลีก

• วิธีการเปล่ียนจากโหมดรานคาเปนโหมดบาน โปรดดูวิธีการต้ังคา
โทรทัศนใหมท่ีหนา 11

การเลือกโหมดภาพและเสียง
“โหมดภาพและเสียง” ชวยใหทานสามารถเลือกแนวทาง
ในการรับชมท่ีหลากหลาย ซ่ึงเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
ของระบบมากที่สุด โดยที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปตาม
ปจจัยตางๆ อาทิ ความสวางของหอง, รูปแบบรายการท่ีรับชม
หรือชนิดของสัญญาณภาพจากอุปกรณเช่ือมตอภายนอก

1 กด AV MODE

2 แตละครั้งที่ทานกด AV MODE โหมด
รายการจะเปลี่ยน
• ทานยังสามารถสับเปลี่ยนโหมดในเมนู “โหมดภาพและ
เสียง” บนหน้าจอเมนู “เมนูภาพ” และ “เสียง” 

รายการทีเ่ลอืก คำอธิบาย
มาตรฐาน สำหรับดูภาพที่มีรายละเอียดสูงในหองที่มี

ความสวางปกติ 
ภาพยนตร สำหรับดูภาพยนตร
เกมส สำหรับการเลนเกมส
ผููใชปรับเอง ใหผูใชเปนผูเลือกตั้งคาตามตองการ 

ทานสามารถตั้งโหมดใหกับแหลงสัญญาณ
เขาแตละแหลงได

ไดนามิค แสดงภาพที่มีความชัดเจน เนนคอนทราสต 
สูง สำหรับการดูกีฬา

ไดนามิค 
(ปรับไมได)

เปลี่ยนการตั้งคาภาพและเสียงไปใชคาตั้ง
จากโรงงาน ไมสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งคา
ใดๆ ได

• ทานสามารถเลือกรายการตางๆ ใน โหมดภาพและเสียง 
ที่แตกตางกันสำหรับโหมดสัญญาณแตละแบบได (ตัวอยางเชน 
เลือก มาตรฐาน สำหรับสัญญาณโทรทัศน และเลือก 
ไดนามิคสำหรับสัญญาณวิดีโอ)

คำสั่งเมนู
1 กด MENU หนาจอเมนูจะปรากฏขึ้น

2 กด c/d เพื่อเลือกเมนูที่ตองการ (รายการค้นหา
ช่องสัญญาณ, เมนูภาพ, เสียง, ECO, การปรับตั้ง, 
ฟงกชั่นเสริม)

3 กด a/b เพื่อเลือกรายการเมนูที่ตองการ กด 
ENTER เพื่อดำเนินการตอหากจำเปน

4 กด a/b หรือ c/d เพื่อเลือกรายการเมนูที่
ตองการ หรือปรับตั้งคาตามตองการ และกด 
ENTER

 รายการคนหาชองสัญญาณ

รายการค้นหาช่องสัญญาณ

การติดตั้งอัตโนมัติ
ค้นหากึ่งอัตโนมัติ

ปรับเอง

แก้ไขรายการ

H การติดตั้งอัตโนมัติ
ทานสามารถเปดใชการติดตั้งอัตโนมัติอีกครั้งได แมจะตั้ง
ชองรายการไปแลวโดย

1 กด MENU หนาจอเมนูจะปรากฏขึ้น

2 กด c/d เพื่อเลือก “ ” (รายการค้นหาชองสัญญาณ)

3 กด a/b เพื่อเลือก “การติดตั้งอัตโนมัติ” แลวกด 
ENTER
หากทานตั้งรหัสผานไว ใหใสรหัสผานของทานที่นี่
• ดูการตั้งรหัสผานที่หนา 10

4 กด a/b เพ่ือเลือกภาษาท่ีตองการจากรายการบนหนา
จอ แลวกด ENTER
ทานไมจำเปนตองกดปุมใดขณะที่ทำการคนหา
อัตโนมัติ กด MENU เพื่อออกจากเมนู

การปรับตั้งช่องทีวี

ท่านสามารถปรับต้ังช่องทีวีใหม่ไดท้ังแบบอัตโนมัติหรือ
แบบปรับเอง โดยใช้ตัวเลือก ค้นหาก่ึงอัตโนมัติ, ปรับเอง 
หรือ แก้ไขรายการ

H คนหากึ่งอัตโนมัติ
ใช้งานเมนูนี้เพื่อเพิ่มบริการใหม่ๆ โดยอัตโนมัติหลังจากที่
ได้ใช้งาน “การติดตั้งอัตโนมัติ” เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตัวเลือกค้นหากึ่งอัตโนมัติจะจดจำช่องทีวีซึ่งมีการออก
อากาศอยูในขณะนั้นไวั

1 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 ใน การติดตั้งอัตโนมัติ

2 กด a/b เพื่อเลือก “คนหากึ่งอัตโนมัติ” แลวกด 
ENTER
หากทานตั้งรหัสผานไว ใหใสรหัสผานของทานที่นี่
• ดูการตั้งรหัสผานที่หนา 10

ทานไมจำเปนตองกดปุมใดขณะที่ทำการคนหา
อัตโนมัติ กด MENU เพื่อออกจากเมนู

2  (ชื่อชองสัญญาณ)
เมื่อช่องสถานีส่งสัญญาณข้อมูลชื่อเครือข่ายมาด้วย 
ฟังก์ชั่น “การติดตั้งอัตโนมัติ” จะตรวจจับข้อมูล
ดังกล่าวและกำหนดช่ือ ไว้ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถ 
เปลี่ยนชื่อช่องสถานีแต่ละช่องได้
สามารถตั้งชื่อช่องโดยใช้ตัวอักขระได้สูงสุด 5 ตัว 
กด 2 เพื่อเริ่มป้อนชื่อ
กด a/b/c/d เพื่อเลือกตัวอักษร
จากนั้นกด 2 อีกครั้งหรือกด ENTER เพื่อบันทึก

3  (เรียงลำดับชอง)
ตำแหนงชองรายการสามารถจัดเรียงไดอยางอิสระ
กด 3 เพื่อเลือกชองที่ทานตองการเปลี่ยนตําแหนง กด 
a/b เพื่อยายชองไปยังตําแหนงที่ตองการ 
จากนั้นกด 3 อีกครั้งหรือกด ENTER เพื่อบันทึก

4  (ขามชอง)
ช่องที่มีการตั้ง “ข้ามช่อง” เป็น “เปิด” ไว้จะถูกข้ามผ่าน 
ไปเม่ือเลือกช่องโดยใช้ CHr/s แม้ว่าจะเลือกในขณะ 
ที่ดูภาพจากทีวีอยู่ก็ตาม
กด 4 เพื่อข้ามช่องที่เลือกไว้
กด 4 อีกครั้งเพื่อยกเลิกการข้ามช่อง

5  (ล็อก)
ท่านสามารถล็อกการเข้ารับชมช่องสถานีบางช่องได้
ทั้งนี้ท่านต้องใช้รหัสผ่านเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชัน 
“ ”
• ดูการตั้งรหัสผ่านที่หน้า 10
กด 5 เพื่อล็อกช่องที่เลือกไว้
กด 5 อีกครั้งเพื่อปลดล็อกช่องที่ล็อกไว้

 เมนูภาพ

เมนูภาพ

โหมดภาพและเสียง
ปรับภาพ
ขั้นสูง

โหมดภาพกว้าง

กลับสู่ค่ามาตรฐาน

H ปรับภาพ
ปรับภาพตามความต้องการของท่านโดยใช้การตั้งค่าภาพ
ต่อไปนี้

รายการที่เลือก ปุม c ปุม d

ไฟจอภาพ หนาจอมืดลง หนาจอสวางขึ้น

ความตางสี ลดคอนทราสต เพิ่มคอนทราสต

สวาง ลดความสวาง เพิ่มความสวาง

สี ลดความเขมสี เพิ่มความเขมสี

เฉดสี โทนสีผิวเปนสีแดง โทนสีผิวเปนสีเขียว

คมชัด ลดความคมชัด เพิ่มความคมชัด
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 เมนู ECO (ตอ)
H ปดตามการใช
ทานสามารถตัง้ทีวีใหปดโดยอัตโนมัติ เม่ือไมไดใชงานทีวี
มากกวา 3 ช่ัวโมง (30นาที, 3ช่ัวโมง, ไมใช)
• หานาทีกอนที่ทีวีจะปดการทำงาน เวลาที่เหลือจะปรากฏขึ้นทุก 

1 นาที

 เมนูการปรับตั้ง

ควบคุมเนื้อหา

ปรับภาพกวางจากสถานี
การจัดการเช่ือมโยง

ตั้งชื่อช่องสัญญาณเข้า

การระบุเวอร์ชั่นของซอฟแวร์
กลับสู่ค่ามาตรฐานการปรับตั้ง

โหมด 4:3
ภาษา(Language)

แสดงภาพ HDMI อัตโนมัติ4

H ควบคุมเนื้อหา (เฉพาะโหมดทีวีเทานั้น)
ใหทานใชรหัสผานเพื่อรักษาการตั้งคาบางอยางไมให
เปลี่ยนแปลงไปโดยไมไดตั้งใจ
การตั้งรหัสผาน

1 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 ใน คำสั่งเมนู

2 กด a/b เพื่อเลือก “ควบคุมเนื้อหา” แลวกด 
ENTER

3 หากทานตั้งรหัสผานไว ใหใสรหัสผานของทานที่น 

4 กด a/b เพื่อเลือก “เปลี่ยนรหัสผาน” แลวกด 
ENTER

5 ปอนหมายเลข 4 หลักเปนรหัสผานโดยใชปุมหมายเลข 
0 — 9

6 ปอนหมายเลข 4 หลักชุดเดิมกับในขั้นตอนที่ 5 
เพื่อยืนยันรหัสผาน

• เพ่ือดูชองรายการท่ีล็อกไวทานจะตองใสรหัสผาน 
เม่ือทานเลือกชองรายการท่ีล็อกไว “ระบบการปองกันการรับชม
ของเยาวชนทำงาน” จะปรากฏ

• กด ENTER เพื่อแสดงหนาตางปอนรหัสผาน

การลบรหัสผาน
ใหทานลบรหัสผานของทาน

1 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ใน การตั้งรหัสผาน

2 กด a/b เพื่อเลือก “ลบรหสผาน”

3 กด c/d เพื่อเลือก “ตกลง” แลวกด ENTER

H ตั้งชื่อชองสัญญาณเขา
ทานสามารถกำหนดชื่อตามที่ทานตองการใหกับแหลง
สัญญาณได 

1 กด INPUT เพื่อเลือกแหลงสัญญาณที่ตองการ

2 กด MENU หนาจอเมนูจะปรากฏขึ้น

3 กด c/d เพื่อเลือก “ ” (การปรับตั้ง)
4 กด a/b เพื่อเลือก “ตั้งชื่อชองสัญญาณเขา” 

แลวกด ENTER

5 กด a/b เพื่อเลือกช่องสัญญาณเข้า จากนั้นกด 
a/b เพื่อเลือกตัวอักขระที่ต้องการ
สามารถตั้งชื่อช่องสัญญาณเข้าโดยใช้ตัวอักขระ
ได้สูงสุด 6 ตัว

กด c/d เพ่ือเล่ือนไปท่ีตำแหนงตัวอักษรหรือตัวเลขท่ี
ตองการ
ออกจากรายการโดยกด ENTER
หากใสตัวอักษรหรือตัวเลขผิด ใหเลือก [  ] เพื่อลบ

• ทานไมสามารถเปลี่ยนชื่อแหลงสัญญาณทีวีได

H แสดงภาพ HDMI อัตโนมัติ (เฉพาะโหมดสัญญาณ 
HDMI เทาน้ัน)

รายการทีเ่ลอืก คำอธิบาย

ใช/ไมใช ต้ังคาวาจะใชงานการเลือกโหมดภาพกวาง
โดยอัตโนมัติตามสัญญาณ HDMI ท่ีรับเขามา
หรือไม

H การจัดการเชื่อมโยง
จากการใชงานโปรโตคอล HDMI CEC (Consumer 
Electronics Control) ทานจึงสามารถใชงานโตตอบกับอุ
ปกรณที่สนับสนุนการใชงานรวมกับระบบ (เชน DVD) ดว
ยการทํางานผานสัญญาณเชื่อมตอ ซึ่งทําไดโดยการเชื่อ
มตอกับอุปกรณที่สนับสนุนการใชงานผานการเชื่อมตอสัญ
ญาณดวยสาย HDMI ที่ผานการรับรองเขากับทีวี 
การใชงานผานการเชื่อมตอสัญญาณนี้จะชวยใหทานสาม
ารถใชงานอุปกรณที่เชื่อมตอผาน HDMI และทีวีไดโดยใ
ชรีโมทคอนโทรลเพียงตัวเดียว (เปด, ปด)

H ปรับภาพกวางจากสถานี
ปรับภาพกวางจากสถานี ชวยใหโทรทัศนเลือกเปลี่ยน 
รูปแบบหนาจอแบบตางๆ ไดโดยอัตโนมัติ (เปด, ปด)

• ใหทดลองปรับโหมดภาพกวางดวยตนเองหากภาพไมเปลี่ยน
เปนรูปแบบที่ถูกตอง เมื่อสัญญาณออกอากาศไมมีขอมูล WSS 
ฟงกชันนี้จะไมทํางานแมจะเปดไวก็ตาม 

• ไมสามารถใชไดกับสัญญาณคอมโพเนนต, PC และ HDMI

H โหมด 4:3
สัญญาณ WSS มีฟังก์ช่ันเปล่ียนสัดส่วนภาพ 4:3 อัตโนมัติ 
ซึ่งช่วยให้ท่านสามารถเลือกระหว่าง เต็มจอ และ ปกติ

รายการทีเ่ลอืก คำอธิบาย

เต็มจอ ภาพจอกวางที่ไมมีแถบดานขาง
ปกติ ภาพจอปกติรักษาสัดสวนภาพไวที่ 4:3 หรือ 

16:9

หนาจอ 4:3 แสดงสัญญาณปรับภาพกวางจากสถานี
โหมด 4:3 “เต็มจอ” โหมด 4:3 “ปกติ”

 เมนูภาพ (ตอ)

• “ปรับภาพ” จะไม่สามารถเปลี่ยนได้ขณะที่อยในโหมด “ไดนามิค 
(ปรับไม่ได้)”

H ขั้นสูง
โทรทัศน์เครื่องนี้มีฟังก์ชั่นการใช้งานขั้นสูงมากมาย
สำหรับการปรับภาพให้มีคุณภาพสูงสุด

การตัดกันของสี
ปรับความตางสีของภาพโดยอัตโนมัติตามฉากในขณะนั้น 
(เปด, ปด)

DNR (โหมดลดสัญญาณรบกวน)
ลดสัญญาณรบกวนบนหนาจอและใหภาพวิดีโอท่ีชัดเจนข้ึน 
(ปด, สูง, ต่ำ, อัตโนมัติ)

• หากต้องการรีเซ็ทรายการ “ปรับภาพ” ทั้งหมดกลับไปเป็นค่าที่
ตั้งมาจากโรงงาน ให้กด a/b เพื่อเลือก “กลับสูค่ามาตรฐาน” 
กด ENTER กด a/b เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกด ENTER

H โหมดภาพกวาง
ท่านสามารถเลือกขนาดของภาพท่ีจะปรากฏบนหน้าจอได้เอง
ขนาดภาพที่สามารถเลือกไดจะแตกตางกันไปตาม
ประเภทของสัญญาณที่รับได้
กด a/b ขณะที่เมนูโหมดภาพกว้างแสดงอยู่บนหน้าจอ
• ขณะที่ทานเปลี่ยนตัวเลือก แตละโหมดจะแสดงบนจอ
โทรทัศนทันที

รายการทีเ่ลอืก คำอธิบาย

ปกติ สำหรับภาพขนาด 4:3 “มาตรฐาน” แถบดาน
ขางปรากฏขึ้นแตละดาน

ซูม 14:9 สำหรับภาพแถบขนาด 14:9 แถบเล็กดานขาง
จะปรากฏข้ึนแตละดาน และทานอาจจะเห็น
แถบดานบน และดานลางดวยในบางรายการ

พาโนรามา ในโหมดนี้ภาพจะขยายจนเต็มความกวางของ 
หนาจอ

เต็มจอ สำหรับภาพบีบอัดขนาด 16:9

จอภาพยนตร 
16:9

สำหรับภาพแถบขนาด 16:9 อาจมีแถบ
ปรากฏอยูดานบนและดานลางของจอภาพใน
บางรายการ

จอภาพยนตร 
14:9

สำหรับภาพแถบขนาด 14:9 อาจมีแถบ
ปรากฏอยูดานบนและดานลางของจอภาพใน
บางรายการ 

ภาพตนฉบับ แสดงภาพดวยจํานวนพิกเซลท้ังหมดบนหนา
จอเม่ือรับสัญญาณแบบ 1080i/1080p 
เทาน้ัน

อัตโนมัติ คงสัดส่วนภาพดั้งเดิมไว้และขยายภาพให้
ใหญที่สุดเท่าที่จะทำได้

ดั้งเดิม คงสัดส่วนและขนาดของภาพดั้งเดิมไว้

• อาจไมสามารถแสดงภาพไดทุกขนาด ท้ังน้ีข้ึนอยกัูบสัญญาณเขา
• “อัตโนมัติ” และ “ด้ังเดิม” สามารถเลือกไดเฉพาะในขณะเล่
นวิดีโอใน “โหมดภาพยนต” ของเคร่ืองเล่นส่ือแบบ USB เท่าน้ัน

 เมนูเสียง

เสียง

โหมดภาพและเสียง
ปรับเสียง

เสียงเซอร์ราวด์

กลับสู่ค่ามาตรฐาน

H ปรับเสียง

รายการที่เลือก ปุม c ปุม d

เสียงแหลม ลดเสียงแหลม เพิ่มเสียงแหลม

เสียงทุม ลดเสียงต่ำ เพิ่มเสียงต่ำ

สมดุล ลดเสียงออกจาก
ลำโพงดานขวา

ลดเสียงออกจาก
ลำโพงดานซาย

H เสียงเซอรราวด
เมื่อทานตั้งคาเปน “เปด” ทานสามารถเพลิดเพลินไปกับ
เสยีงเซอรราวดเสมอืนทานอยูในโรงภาพยนตร (เปด, ปด)

• หากต้องการรีเซ็ทรายการ “ปรับเสียง” ทั้งหมดกลับไปเป็นค่าที่
ตั้งมาจากโรงงาน ให้กด a/b เพื่อเลือก “กลับสู่ค่ามาตรฐาน” 
กด ENTER กด a/b เพื่อเลือก “ตกลง” จากนั้นกด ENTER

 เมนู ECO

ECO

ปิดเม่ือไม่มีภาพ

ปิดตามการใช้  

H ปิดเมื่อไมมีภาพ
ทานสามารถตั้งคาใหทีวีปดการทํางานโดยอัตโนมัติ
ภายใน 15 นาทีหลังจากที่ทีวีอยูในสถานะที่ไมมีการรับ
สัญญาณรายการใดๆ (ใช, ไมใช)
• หานาทีกอนที่ทีวีจะปดการทำงาน เวลาที่เหลือจะปรากฏขึ้นทุก 

1 นาที

• เม่ือรายการทีวีจบ และทีวีไดรับสัญญาณเขาฟงกชันน้ีอาจใชไม่ได้

04_LC-32LE240M_340M_TH.indd   504_LC-32LE240M_340M_TH.indd   5 11/15/2011   4:14:03 PM11/15/2011   4:14:03 PM



11 12

 เมนูฟงกชั่นเสริม (ตอ)
การปรบัภาพจากเครือ่งคอมพวิเตอร PC ดวยตนเอง

โดยปกติ ทานสามารถปรับเปลี่ยนตำแหนงภาพไดอยาง
งายดายโดยใช Sync. อัตโนมัติ ในบางกรณี อาจตอง
ปรับภาพดวยตนเองเพื่อใหไดภาพที่เหมาะสมที่สุด

รายการทีเ่ลอืก คำอธิบาย
แนวนอน จัดภาพใหอยูกึ่งกลางโดยการเลื่อนภาพไป

ทางซายหรือขวา 
แนวตั้ง จัดภาพใหอยูกึ่งกลางโดยการเลื่อนภาพขึ้น

หรือลง 
สัญญาณ
นาฬกา

ปรับเมื่อภาพสั่นไหวพรอมแถบแนวตั้ง

มุมสัญญาณ ปรับเมื่อภาพมีคอนทราสตต่ำหรือภาพสั่นไหว

• หากต้องการรีเซ็ทรายการ “ปรับการสร้างภาพละเอียด” ทั้งหมด
กลับไปเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน ให้กด a/b เพื่อเลือก 
“กลับสู่ค่ามาตรฐาน” กด ENTER กด a/b เพื่อเลือก “ตกลง” 
จากนั้นกด ENTER

• ภาพอาจแสดงไมถูกตอง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการตั้งคาและ/หรือ
สัญญาณเขา

ความละเอียด

• สัญญาณเขาบางสัญญาณอาจตองทำการลงทะเบียนดวยตนเอง
เพ่ือการแสดงผลท่ีถูกตอง

• ไมสามารถแยกแยะความแตกตางของคูสัญญาณเขา (ความ
ละเอียด) ในรายการดานลางเมื่อรับสัญญาณได ในกรณีเชนนี้ 
ทานจะตองตั้งสัญญาณที่ถูกตองดวยตนเอง หลังจากตั้งคาใน
ครั้งแรกแลว คาดังกลาวจะปรากฏขึ้นในครั้งตอไปที่มีสัญญาณ 
(ความละเอียด) เดิมเขามาอีกครั้ง

 1280 g 768 1360 g 768

H ข้อมูลระบบ
ฟังก์ชั่นนี้อนุญาตให้ท่านอัพเดทซอฟท์แวร์ของทีวีเป็น
เวอร์ชันล่าสุดผ่านทางอุปกรณ์ USB โดยท่านต้องอัพเดท
ซอฟท์แวร์ผ่านช่อง USB

 เมนูการปรับตั้ง (ตอ)
H ภาษา(Language)
โดยเลือกภาษาใดภาษาหนึ่งจาก 10 ภาษา: อังกฤษ, 
จีนตัวยอ, อารบิก, ฝรั่งเศส, โปรตุเกส, รัสเซีย, เปอรเซีย, 
ภาษาไทย, เวียดนาม และ อินโดนีเซีย

H การระบุเวอรชั่นของซอฟแวร
ทานสามารถตรวจสอบรุนของซอฟตแวรที่ใชอยูไดบน
หนาจอ

H กลับสูคามาตรฐาน
หากมีการปรับท่ีซับซอน และไมสามารถกลับคืนสคูาต้ังเดิม
ได ทานสามารถยกเลิกการต้ังคากลับคืนสคูาปรับต้ังจาก
โรงงานได

• ถ้าท่านใช้งานตัวเลือก “กลับสู่ค่ามาตรฐาน” การตั้งค่าทั้งหมด 
เช่น “เมนูภาพ”, “เสียง” และ “รายการค้นหาช่องสัญญาณ” 
จะเปลี่ยนกลับไปเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน

 เมนูฟงกชั่นเสริม

เลือกระดับเสียงออก

ฟังก์ชั่นเสริม

เลือกช่องสัญญาณเข้า

ปรับการสร้างภาพละเอียด
สาธิต

ข้อมูลระบบ

ระดับเสียงอัตโนมัติ

เลือกช่องเสียงPC4

เฉพาะเสียง

4

ระบบสี4

H เลือกชองเสียงPC
เม่ือใช้งานข้ัวต่อ INPUT 4 หรือ INPUT 1 ทานตองเลือก
ข้ัวท่ีใชชองตอ AUDIO IN (R/L) สำหรับสัญญาณเสียงเขา
แบบอะนาล็อก

รายการทีเ่ลอืก คำอธิบาย
HDMI เมื่อเชื่อมตออุปกรณ (รวมถึงคอมพิวเตอร PC) 

ดวยสาย DVI/HDMI ที่ขั้วต่อ INPUT 1 
และสงสัญญาณ เสียงเขาแบบอะนาล็อกจาก
ชองตอ AUDIO IN (R/L)

RGB เมื่อเชื่อมตอคอมพิวเตอร PC ที่ขั้วต่อ 
INPUT 4 และสงสัญญาณเสียงเขาแบบ
อะนาล็อกจากชองตอ AUDIO IN (R/L)

• เมื่อเชื่อมตอ่อุปกรณต่างๆ (รวมทั้งคอมพิวเตอร) ด้วยสัญญาณ
เสียงดิจิตอลโดยใช้สาย HDMI ที่ได้รับรองแล้วไปยัง 
ขั้วสัญญาณ INPUT 1 ท่านต้องตั้งค่าเป็น “RGB” หากตั้งค่า
เป็น “HDMI” จะไม่มีสัญญาณเสียงออกมา

H เลือกระดับเสียงออก
ให้ทานเลือกควบคุมเสียงที่ออกจากโทรทัศน้

รายการทีเ่ลอืก คำอธิบาย
ปรับไม่ได • ปรับระดับเสียงที่ออกผานลำโพงไดดวยปุม

VOL k/l ทีรี่โมทคอนโทรลหรอืโทรทศัน
• ไมสามารถปรับเสียงที่ออกจากขั้วตอ 

AUDIO OUT ได
ปรับได • เสียงที่ออกจากขั้วตอ AUDIO OUT 

สามารถปรับไดดวย VOL k/l ที่รีโมท 
คอนโทรลหรือที่โทรทัศน

• ปดเสียงที่ออกผานลำโพง

การปรับสีและภาพนิ่ง 
ตัวเลือกนี้ชวยใหทานสามารถปรับโทนสีของภาพนิ่งได 

1 กดปุม COLOUR ADJ. (FREEZE) ภาพเคล่ือนไหว 
จะหยุดนิ่งและหนาจอปรับสีจะปรากฏขึ้น 

2 กดปุม a/b/c/d เพื่อปรับสีตามความตองการ
ของทาน 

ปุ่ม คำอธิบาย

a เพิ่มโทนสีเขียวใหสีขาว 

b เพิ่มโทนสีแดงใหสีขาว 

c เพิ่มโทนสีน้ําเงินใหสีขาว 

d เพิ่มโทนสีเหลืองใหสีขาว 

R เปด/ซอนหนาจอตั้งคา 

G ตั้งคาปรับตางๆ กลับไปเปนคาที่ผูใชตั้งไว
ครั้งลาสุด 

B ปดหนาจอตั้งคาและยกเลิกการหยุดภาพ 

ENTER บันทึก/ออกจากการตั้งคา 

• หนาจอการปรับสีและภาพนิ่งจะปดลงโดยอัตโนมัติหลังจากเวลา
ผานไป 30 นาที 

โหมด ECO
ฟังก์ชั่นนี้ช่วยลดความสว่างของไฟจอภาพเพื่อลดอัตราการ 
ใช้ไฟฟ้า และเพิ่มอายุการใช้งานของไฟจอภาพตามที่
แสดงในตารางต่อไปนี้

รายการทีเ่ลอืก คำอธิบาย

ECO 1 ลดความสว่างของไฟจอภาพ

ECO 2 ลดความสว่างของไฟจอภาพลงมากกว่า
ตัวเลือก “ECO 1”

ECO ปิด การตั้งคาปกติของความสวางไฟจอภาพ

สถานะของโหมด ECO จะแสดงอยูในหนาตางขอมูลชอง
สัญญาณ

ตารางแสดงคุณสมบัติท่ีรองรับการใชงานคอมพิวเตอร

ความละเอียด ความถี่ 
แนวนอน 

ความถี่ 
แนวตั้ง 

VESA 
มาตรฐาน 

VGA 640 g 480 31.5 kHz 60 Hz ✓

SVGA 800 g 600 37.9 kHz 60 Hz ✓

XGA 1024 g 768 48.4 kHz 60 Hz ✓

WXGA 1360 g 768 47.7 kHz 60 Hz ✓

Power Management เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ 
Sun Microsystems, Inc. 
VGA, SVGA, XGA และ WXGA เป็นเครื่องหมายการค้าจด
ทะเบียนของ International Business Machines Corporation

• เม่ือตัง้คา่ “เลือกระดบัเสยีงออก” เปน็ “ปรบัได”้ รายการทัง้หมด
ในเมนูเสียงจะไม่สามารถปรับได้

H เลือกชองสัญญาณเขา
สำหรับการตั้งคาประเภทสัญญาณของอุปกรณภายนอก

แหลงสัญญาณเขา รายการที่สามารถเลือกได

ช่องสัญญาณเข้า 3 คอมโพแนนท์, วิดีโอ

H ระดับเสียงอัตโนมัติ
โดยปกติแลวแหลงเสียงที่แตกตางกัน จะใหระดับเสียงที่
ไมเทากัน ตัวอยางเชน การเปลี่ยนจากการชมภาพยนตร
ไปสูชวงโฆษณา การควบคุมระดับเสียงอัตโนมัติจะแก
ปญหาดังกลาวนี้เพื่อใหระดับเสียงที่เทากัน (เปด, ปด)

H เฉพาะเสียง
เมื่อฟงเพลงจากรายการเพลง ทานสามารถปดหนาจอ 
แสดงผล เพื่อเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงอยางเดียวได

รายการทีเ่ลอืก คำอธิบาย
เปด มีเสียงออกโดยไมมีภาพบนหนาจอ
ปด มีเสียงออกพรอมภาพบนหนาจอ

• เมื่อทานเปลี่ยนภาพบนทีวี เชน เมื่อเปลี่ยนแหลงสัญญาณ ทีวี 
จะตั้งคาฟงกชันเฉพาะเสียง เปน “ปด”

H ระบบสี
ทานสามารถเปลี่ยนระบบสีเปนระบบที่รองรับกับภาพบน
หนาจอไดจากตัวเลือก (อัตโนมัติ, PAL, SECAM, 
NTSC 3.58, NTSC 4.43, และ PAL-60)

• ถาเลือก “อัตโนมัติ” โทรทัศนจะตั้งคาระบบสีใหกับแตละชอง
โดยอัตโนมัติ หากภาพที่แสดงบนหนาจอไมชัดเจน ใหทาน 
เลือกระบบสีอื่น (เชน PAL, NTSC 4.43)

• ตัวเลือก “ระบบสี” จะสามารถเลือกไดเฉพาะเมื่อโทรทัศนรับ
สัญญาณวิดีโอคอมโพสิทเทานั้น

H ปรับการสรางภาพละเอียด (เฉพาะโหมดสัญญาณจาก
คอมพิวเตอรเทาน้ัน)

การปรับภาพจากเคร่ืองคอมพิวเตอร PC โดยอัตโนมัติ

Sync. อัตโนมัติ
ฟงกชันนี้ทำใหสามารถปรับหนาจอสูภาวะที่ดีที่สุดไดโดย
อัตโนมัติเมื่อเชื่อมตอขั้วตออะนาล็อกของโทรทัศนและ 
เครื่องคอมพิวเตอร PC ดวยสาย RGB ที่มีจำหนายตาม
ทองตลาด ฯลฯ

• Sync. อัตโนมัติ จะเสร็จสิ้นการทำงานเมื่อภาพสัญญาณเครื่อง
คอมพิวเตอร PC มีแถบแนวตั้งขนาดกวาง (เชน รูปแบบสายทาง
ยาวคอนทราสตสูง หรือลายตาราง) 

 อาจไมไดผลเมื่อภาพสัญญาณเครื่องคอมพิวเตอร PC มืดมัว 
(คอนทราสตต่ำ)
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เคร่ืองเลนส่ือ USB (ตอ)

ปุ่มควบคุมสำหรับการใช้งานโหมดรูปภาพ/ดนตรี/ภาพยนตร์*
• กด B เพื่อแสดงปุ่มควบคุมด้านล่าง

ปุ่ม/เมนู คำอธิบาย รูปภาพ ดนตรี ภาพยนตร ์

ENTER เมื่อเลือกไอคอนโฟลเดอร : เข้าสู่ไดเรกทอรีนี้
เมื่อเลือกไฟล์เพลง : เล่นเพลงนี้

✓ ✓ ✓

เล่น/หยุดเล่นชั่วคราว ✓ ✓ ✓

ย้อนกลับ แต่ละครั้งที่ท่านกดปุมย้อนกลับ ความเร็ว
จะเปลี่ยนไป (2x, 4x, 8x, 16x)

– ✓ ✓

เร่งไปข้างหน้า แต่ละครั้งที่ท่านกดปุ่มเร่งไปข้างหน้า 
ความเร็วจะเปลี่ยนไป (2x, 4x, 8x, 16x)

– ✓ ✓

เล่นไฟล์ก่อนหน้านี้ ✓ ✓ ✓

เล่นไฟล์ถัดไป ✓ ✓ ✓

G / หยุดเล่นและกลับไปยังรายการไฟล์ ✓ ✓ ✓

เล่นวน แต่ละครั้งที่ท่านกด ENTER ทีวีจะเปลี่ยน
สลับโหมดระหว่าง เล่นซ้ำ t ไม่เล่นซ้ำ

✓ ✓ ✓

เล่น/ปิดเพลงประกอบ ✓ – –

ปิดเสียง กด ENTER เพื่อเปลี่ยนสลับโหมดระหว่าง
ปิดเสียงและเปิดเสียง – ✓ –

เล่นวนเฉพาะที่ กด ENTER เพื่อกำหนดจุดเวลา
เริ่มต้นสำหรับเล่น กด ENTER อีกครั้งเพื่อกำหนด
จุดเวลาสิ้นสุดของการเล่นวน และเริ่มต้นเล่นวน 
กดปุม ENTER เพื่อยกเลิกการเล่นวน

– – ✓

แสดงรายชื่อไฟล์ เลือกไฟล์หนึ่งไฟล์จากรายชื่อ
ไฟล์เพื่อเริ่มต้นเล่น

✓ ✓ ✓

แสดงข้อมูลของไฟล์ดังกล่าว ✓ ✓ ✓

เล่นช้า
แต่ละครั้งที่ท่านกดปุมเล่นช้า ความเร็วจะเปลี่ยนไป

– – ✓

เล่นทีละเฟรม
แต่ละคร้ังท่ีท่านกด ENTER ภาพจะเปล่ียนทีละเฟรม – – ✓

ตั้งเวลาสำหรับเล่นดนตรี/ภาพยนตร์ – ✓ ✓

หมุนตามเข็มนาฬิกา 90º ✓ – –

หมุนทวนเข็มนาฬิกา 90º ✓ – –

ซูมภาพเข้า เลือกปุ่มน้ีเพ่ือแสดงภาพในขนาดท่ีใหญ่ข้ึน ✓ – –

ซูมภาพออก เลือกปุ่มน้ีเพ่ือแสดงภาพในขนาดท่ีเล็กลง ✓ – –

แพนภาพขึ้น, ลง, ซ้าย หรือขวา หลังจากที่ซูมภาพ
เข้าแล้ว กด ENTER เพื่อออก ✓ – –

เลือกช่วงเวลารวมในการฉายสไลด์ ✓ – –

เลือกช่วงเวลาในการแสดงรูปภาพแต่ละภาพ ✓ – –

• ระบบจะไม่เล่นไฟล์ในโฟลเดอร์ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับโหมดที่เลือกไว้
• ข้อความเตือน “ไฟล์ที่ไม่สามารถใช้งานได้” จะปรากฏขึ้นแทนไฟล์ที่เลือกไว้หรือฟอร์แมทที่ไม่สามารถใช้งานได้

* โหมดภาพยนตรมีอยูเฉพาะในรุน LC-32LE340M เทานั้น

เคร่ืองเลนส่ือ USB
H การเลือกโหมด*

โหมดรูปภาพ โหมดดนตรี โหมดภาพยนต์ 

USB

1 กด INPUT เพื่อเลือกโหมด “USB” หรือทีวีอาจ
เปลี่ยนเป็นโหมด USB โดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ USB เข้ากับทีวี

2 กด c/d เพื่อเลือก “โหมดรูปภาพ”, “โหมดดนตรี” 
หรือ “โหมดภาพยนตร์” จากนั้นกด ENTER

3 กด c/d เพื่อเลือกไดเร็กทอรี USB แลวกด 
ENTER

4 กด a/b/c/d เพื่อเลือกโฟลเดอรที่ตองการ 
แลวกด ENTER

* โหมดภาพยนตรมีอยูเฉพาะในรุน LC-32LE340M เทานั้น

• “โหมดภาพกว้าง” จะถูกกำหนดไว้ตายตัวขณะอยู่ใน “โหมดรูปภาพ” 
และ “โหมดดนตรี”

• โทรทัศนอาจมองไมเห็นขอมูลที่เก็บอยู ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ 
USB นั้นๆ

• โปรดตั้งชื่อไฟลโดยใชตัวอักษรหรือตัวเลขเทานั้น
• ชื่อไฟลที่ยาวกวา 10 ตัวอักษรอาจไมสามารถแสดงออกมาไ
ดทั้งหมด (ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชุดตัวอักษร) 

• ไฟลท่ีเก็บไวในอุปกรณ USB 1.1 อาจแสดงหรือเลนไดไมถูกตอง
• ไมรับรองวาสามารถใชงานรวมกับ USB hub ได
• ไมรับรองวาสามารถใชงานรวมกับฮารดดิสกแบบ USB ได
• ไมสนับสนุนการใชงานรวมกับอุปกรณ USB แบบมัลติไดรฟ 

การฉายสไลด์รูปภาพ

C:\ รูปภาพ 1/2

ย้อนกลับ

Fireworks.jpg

Switzerland.jpg Japan-hokkaid.. Island.jpgSki Action.jpg

กว้าง x สูง:
1300 X 822

ขนาด:
789 KBytes

วันที:่
2011 / 08 / 04

เวลา:
10 : 12 :12

Ski Action.jpg

เมื่อท่านกด PHOTO หน้าจอทีวีจะแสดงรูปภาพในแบบ
ฉายสไลด์โดยอัตโนมัติ
• ถ้าไมมีไดรฟ์ USB อยู ูทีวีจะเปล่ียนไปยังหน้าจอการเลือกโหมด
• การฉายสไลดอัตโนมัติจะใชไดกับเฉพาะรูปภาพที่เก็บอยูในชั้น
บนสุดของไดรฟ USB เทานั้น หากทานตองการเลนอัตโนมัติกับ
รูปภาพที่เก็บอยูในโฟลเดอรยอยดวย ทานจําเปนตองเลือก
โฟลเดอรยอยดังกลาวดวยตนเอง จากนั้นจึงกดปุม PHOTO 

ท่านสามารถเลือกเวลาในการแสดงรูปภาพแต่ละรูป 
รวมถึงเวลาที่ใช้ฉายสไลด์

ช่วงเวลาในการแสดงรูปภาพ
1 นาที10 วินาที5 วินาที3 วินาที

ช่วงเวลาในการฉายสไลด์
เล่นต่อเนื่อง3 ช่ัวโมง1 ช่ัวโมง

• ทีวีจะปิดทำงานโดยอัตโนมัติหลังจากเวลาฉายที่เลือก
ไว้สิ้นสุดลง

• ดนตรีประกอบจะเลนอัตโนมัติในระหวางการฉายสไลดถามี
ไฟลเพลงเก็บอยูในโฟลเดอรเดียวกับไฟลรูปภาพ

• ถ้าท่านต้องการยกเลิกการฉายสไลด์รูปภาพ ให้กดปุ่ม 
RETURN เพื่อออกจากการฉายสไลด์

รายการไฟลท่ีสามารถใชงานรวมกับโหมด USB ได

อุปกรณ USB/ 
ระบบไฟล ์

อุปกรณเก็บขอมูล USB / FAT/
FAT32

ฟอรแมตของไฟล 
ภาพถาย

JPEG (.jpg) (รองรับมาตรฐาน 
DCF2.0)
ไมสนับสนุนไฟลฟอรแมต 
Progressive jpeg

ฟอรแมตของไฟลเพลง
(อาจเลนไฟลบางไฟล
ไมได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับ
บิตเรทของไฟลน้ัน)

MP3 (.mp3) บิตเรท: 32 k, 

40 k, 48 k, 56 k, 64 k, 80 k, 

96 k, 112 k, 128 k, 160 k, 192 k, 

224 k, 256 k, 320 kbps

ความถี่ในการสุม: 32 k, 44.1 k, 

48 kHz

ฟอรแมตของไฟลวิดีโอ

นามสกุลไฟล รูปแบบไฟล วิดีโอ

*.avi AVI XviD
H.264

MPEG2

*.mkv MKV H.264
MPEG2
MPEG1

*.mp4 MP4 XviD
H.264

*.vob VOB MPEG2

*.mpg/*.mpeg PS MPEG2
MPEG1

*.rm/*.rmvb RM RM codec

*.ts/*.trp/*tp TS H.264
MPEG2

*.dat DAT MPEG2
MPEG1

• ไฟลวิดีโอสามารถใชงานไดเฉพาะในรุน LC-32LE340M เทาน้ัน
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ขอมูลจำเพาะ

รายการ รุน LC-32LE240M LC-32LE340M

ขนาดจอภาพ 80 ซม.

ความละเอียดของภาพ 1,049,088 พิกเซล (1366 g 768)

ระบบรับสัญญาณวิดีโอ PAL/SECAM/NTSC 3.58/NTSC 4.43/PAL 60

ระบบรับ 
สัญญาณ 
ภาพ

TV-Standard PAL: B/G, D/K, I   SECAM: B/G, D/K, K/K1   NTSC: M

ชองรับ 
สัญญาณ

VHF/UHF 48.00—863.25 MHz

CATV S1—S41ch (รวมทั้งไฮเปอรแบนด)

ระบบการตั้งชอง ตั้งลวงหนาอัตโนมัติ 99 ช่อง

ระบบเสียงสเตอริโอ/
เสียงสองภาษา

NICAM: B/G, I, D/K   สเตอริโอ A2: B/G

มุมมองกวาง แนวนอน: 176°  แนวตั้ง: 176°

กำลังเสียงสูงสุด/ขนาดลำโพง 5 Wg 2 / 3.14 g 14.4 ซม.   2 ตัว

ชองตอ ชองเสียบสายอากาศ UHF/VHF 75 โอหม ชนิด DIN

INPUT 1 HDMI (สัญญาณเขา HDMI), สัญญาณ AUDIO (ชองเสียบ 3.5 มม.)

INPUT 2 สัญญาณ VIDEO, สัญญาณ AUDIO

INPUT 3 สัญญาณ VIDEO, สัญญาณ AUDIO, สัญญาณคอมโพเนนต

INPUT 4 (PC input) D-sub ขนาดเล็ก 15 ขา, สัญญาณ AUDIO (ใชโดยท่ัวไปกับ INPUT 1) (ชองเสียบ  3.5 มม.)

AUDIO OUT สัญญาณเสียงออก

USB USB

หูฟัง  3.5 มม. สเตอริโอ
ระบบภาษา อังกฤษ/จีนตัวยอ/อารบิก/ฝรั่งเศส/โปรตุเกส/รัสเซีย/เปอรเซีย/ภาษาไทย/เวียดนาม/

อินโดนีเซีย
ขนาดแรงดันไฟฟา AC 110—240 V, 50/60 Hz

อัตราการสิ้นเปลืองไฟฟา 55 W (รอการทำงาน 0.8 W)

ขนาด
ไมรวมขาตั้ง 750 (กวาง) g 478 (ยาว) g 55 (หนา) มม.

รวมขาตั้ง 750 (กวาง) g 508 (ยาว) g 222 (หนา) มม.

น้ำหนัก 7.6 กิโลกรัม (ไมรวมขาตั้ง) / 8.5 กิโลกรัม (รวมขาตั้ง)
อุณหภูมิในการใชงาน 0°C — 40°C

• ตามนโยบายในการพัฒนาที่ตอเนื่อง ชารป ขอสงวนสิทธิ์ในการออกแบบและเปลี่ยนแปลงขอมูลจำเพาะบางประการในการปรับปรุง 
ผลิตภัณฑโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา ตัวเลขของขอมูลดานประสิทธิภาพที่แสดงไวเปนคาพื้นฐานโดยทั่วไปของผลิตภัณฑ 
ซึ่งผลิตภัณฑแตละตัวอาจมีคาดังกลาวนี้แตกตางกัน

อุปกรณเพิ่มเติม ชื่ออุปกรณ รหัสสินคา

ชุดอุปกรณแขวน AN-130AG1อุปกรณเพ่ิมเติมที่เกี่ยวของกับเครื่องรับโทรทัศนสีจอภาพ
แอลซีดีโปรดติดตอกับศูนยจัดจำหนายใกลบานทาน
• ในอนาคตอันใกลนี้ อาจจะมีอุปกรณ์เสียงเพิ่มขึ้นอีก เมื่อทานซื้อแลว 
โปรดอานรายละเอียดในหนังสือแจงรายการสินคา (แคตตาล็อก) 
เพื่อประโยชนสูงสุดของทาน

ภาคผนวก
ปญหาการใชงาน

ปญหาท่ีอธิบายดานลางน้ีไมไดเกิดจากการทำงานผิดปกติเสมอไป ใหตรวจสอบโทรทัศนของทานกอนท่ีจะนำโทรทัศนไปรับ
บริการซอม

ปญหา แนวทางแกปญหาเบื้องตน

• ไมมีกำลังไฟเขา • ตรวจสอบวาไดกด POWER บนรีโมทคอนโทรลหรือไม (ดูหนา 6)
 หากไฟแสดงบนทีวีสวางเปนสีแดง ใหกด POWER
• ไดตอสายไฟ AC หรือไม?
• ไดเปดสวิตชที่เครื่องทีวีหรือไม? (ดูหนา 6)

• เครื่องใชงานไมได • อิทธิพลจากภายนอก เชน ฟาผา ไฟฟาสถิต ฯลฯ อาจทำใหเครื่องทำงานผิดปกต ิเมื่อเกิด
กรณีนี้ ใหทานปดสวิตชทีวี และถอดปลั๊กออกเปนเวลา 1-2 นาทีจากนั้นใหเสียบปลั๊ก และ 
เปดเครื่องเพื่อลองใชงานใหมอีกครั้ง

• รีโมทคอนโทรลไมทำงาน • ใสแบตเตอรี่ตรงกับขั้วที่กำหนด (k, l) หรือไม? (ดูหนา 5)
• แบตเตอรี่หมดหรือไม? (เปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม)
• ใชงานภายใตแสงจา หรือแสงไฟฟลูออเรสเซนตหรือไม?
• แสงไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนตสองโดนเซ็นเซอรของรีโมทคอนโทรลหรือไม? 

• ภาพถูกตัดออก • ทำการปรับโหมดหนาจอ เชน ขนาดภาพ ถูกตองหรือไม? (ดูหนา 9 ถึง 12)

• มีสีแปลกๆ, สีซีด หรือเขม หรือมี
ตำแหนงสีที่ผิดเพี้ยนไป

• ปรับสีภาพ (ดูหนา 8)
• หองสวางเกินไปหรือไม? ภาพจะดูมืดเมื่อหองมีความสวางมากเกินไป
• ตรวจการตั้งคาระบบสี (ดูหนา 8, 11)
• ตรวจการตั้งคาสัญญาณเขา (ดูหนา 12)
• ตรวจสอบการตั้งคาการรับชม HDMI อัตโนมัติ (ดูหนา 10)

• เครื่องปดกะทันหัน • อุณหภูมิภายในเครื่องเพิ่มสูงขึ้น 
ใหนำวัตถุที่วางขวางชองระบายอากาศอยูออก หรือทำความสะอาดเครื่อง

• ตรวจสอบการตั้งคา ECO (ดูหนา 9 ถึง 10)
• ตั้งเวลาปดไวหรือไม? (ดูหนา 5)

• ไมมีภาพ • เชื่อมตออุปกรณภายนอกถูกตองหรือไม? (ดูหนา 4)
• ต้ังคาสัญญาณเขาหลังการเช่ือมตออยางถูกตองหรือไม? (ดูหนา 12)
• การตั้งค่าใน “ปรับภาพ” ถูกต้องหรือไม่? (ดูหนา 8)
• ตอสายอากาศถูกตองหรือไม? (ดูหนา 3)
• เลือก “เฉพาะเสียง” เปน “เปด” อยูหรือไม? (ดูหนา 11)

• ไมมีเสียง • เปดระดับเสียงต่ำเกินไปหรือไม? (ดูหนา 5)

• ไดยินเสียงแตกราวจากทีวีใน
บางครั้ง

• ไมไดเปนความผิดปกติ เหตุการณนี้เกิดขึ้นเมื่อฝาครอบทีวีขยายหรือหดตัวเล็กนอยตามการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ซึ่งไมสงผลตอประสิทธิภาพการทำงานของทีวี 

ขอควรระวังในการใชงานที่อุณหภูมิแวดลอมสูงหรือต่ำ
• เมื่อใชงานโทรทัศนในพื้นที่ซึ่งมีอุณหภูมิต่ำ (เชน หอง หรือสำนักงาน) อาจเกิดภาพซอน หรือภาพปรากฏขึ้นลาชาไปบาง ซึ่งไมใช 
ความผิดปกติ เครื่องจะกลับมาทำงานไดดังเดิมเมื่ออุณหภูมิกลับมาเปนปกติ

• หามวางเครื่องไวในสถานที่เย็น หรือรอน และในที่ซึ่งแสงแดดสองถึงไดโดยตรง หรือใกลกับเครื่องทำความรอน เนื่องจากจะทำให
ฝาครอบเครื่องผิดรูปและหนาจอ LCD ทำงานผิดปกติได

 อุณหภูมิในการเก็บรักษา: l20°C ถึง k60°C

การลบรหัสผาน

1 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 2 ใน การตั้งรหัสผาน (ดูหนา 10)

2 หนาจอปอนรหัสผานปรากฏขึ้น

3 หากทานใสรหัส “3001” โดยใชปุมหมายเลข 0 – 9 เมนูการตั้งคา “ควบคุมเนื้อหา” จะปรากฏขึ้น

4 ใสหมายเลข 4 หลักเปนรหัสผานโดยใชปุมหมายเลข 0 – 9 เครื่องจะตั้งรหัสผานใหมให
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